
BAÛNG QUYEÀN LÔÏI BAÛO HIEÅM SÖÙC KHOÛE TOAØN DIEÄN
Ban haønh keøm theo QÑ soá: 3113/2012/QÑ/TGÑ-BHBV ngaøy 28 thaùng 9 naêm 2012 

cuûa Toång Giaùm ñoác Toång Coâng ty Baûo hieåm Baûo Vieät.

QUYEÀN LÔÏI BAÛO HIEÅM GIỚI HẠN BỒI THƯỜNG

QUYỀN LỢI CHÍNH SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH)/ NGƯỜI/ NĂM

Điều kiện A - Bảo hiểm Sinh mạng Theo lựa chọn (tối đa 1.000.000.0000 VND)

Điều kiện B - Chết, thương tật vĩnh viễn do 
tai nạn Theo lựa chọn (tối đa 1.000.000.000 VND)

Điều kiện C - Chi phí y tế do tai nạn 20.000.000 - 500.000.000 VND

Điều kiện D - Điều trị nội trú do ốm đau, 
bệnh tật. 
(Giới hạn/năm và theo các giới hạn phụ như 
sau).

Theo lựa chọn 3 chương trình 

1. Nằm viện 60.000.000 VND 100.000.000 VND 200.000.000 VND

-  Tiền phòng chung hoặc riêng.
-  Phòng chăm sóc đặc biệt.
-  Phòng cấp cứu.
-  Các chi phí y tế khác trong thời gian nằm viện.
   (Áp dụng cho cả chi phí điều trị trong ngày).

Chi phí thực tế 
(tối đa 3.000.000

VND/ngày)

Chi phí thực tế 
(tối đa 5.000.000 

VND/ngày)

Chi phí thực tế 
(tối đa 10.000.000 

VND/ngày) 

2. Phẫu thuật  60.000.000 VND 100.000.000 VND 200.000.000 VND

-  Phẫu thuật do ốm bệnh 
-  Phẫu thuật liên quan đến cấy ghép nội tạng 
   (Không trả chi phí mua bộ phận ghép).

Trả chi phí thực tế, tối đa không quá số tiền bảo hiểm.

3. Các quyền lợi khác

a.  Chi phí trước khi nhâp viện (30 ngày 
trước khi nhập viện). 3.000.000 VND 5.000.000 VND 10.000.000 VND

b.  Chi phí điều trị sau khi xuất viện (30 
ngày kể từ ngày xuất viện). 3.000.000 VND 5.000.000 VND 10.000.000 VND

c.  Chi phí y tá chăm sóc tại nhà ngay sau 
khi xuất viện (tối đa 15 ngày/năm). 3.000.000 VND 5.000.000 VND 10.000.000 VND

d. Trợ cấp nằm viện (tối đa 60 ngày/ năm). 60.000 VND/ 
ngày

100.000 VND/ 
ngày

200.000 VND/ 
ngày

e. Phục hồi chức năng 6.000.000 VND 10.000.000 VND 20.000.000 VND

f.  Dịch vụ xe cứu thương 60.000.000 VND 100.000.000 VND 200.000.000 VND

g. Chi phí mai táng 2.000.000 VND 2.000.000 VND 2.000.000 VND



QUYỀN LỢI  BẢO HIỂM BỔ SUNG SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH)/ NGƯỜI/ NĂM

I. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh
Giới hạn/năm và theo các giới hạn phụ như 
sau.

 6.000.000 VND/
người/năm

10.000.000 VND/
người/năm

20.000.000 VND/
người/năm

1. Chi phí khaùm beänh, tieàn thuoác theo keâ 
ñôn cuûa baùc soù, chi phí cho caùc xeùt nghieäm, 
chuïp X-quang, sieâu aâm, chaån ñoaùn hình 
aûnh trong vieäc ñieàu trò beänh thuoäc phaïm vi 
baûo hieåm.  

Trò lieäu hoïc böùc xaï, nhieät, lieäu phaùp aùnh 
saùng vaø caùc phöông phaùp ñieàu trò khaùc 
töông töï do Baùc só chæ ñònh.

20% x STBH/ lần khám
Giới hạn 10 lần khám/năm

2. Điều trị răng bao gồm:
- Khám, chụp X.Q;
- Viêm nướu (lợi), nha chu;
- Trám răng bằng chất liệu thông thường như 
amalgam, composite, fuji...;  
- Điều trị tuỷ răng; 
- Cạo vôi răng (lấy cao răng); 
- Nhổ răng bệnh lí (bao gồm tiểu phẫu).

20% x STBH/ năm
(Trong đó cạo vôi răng tối đa 400.000 VND/ năm )

3. Ñieàu trò baèng caùc phöông phaùp vaät lí trò 
lieäu (khoâng phaûi laø phöông phaùp maùt-xa hay 
caûi thieän daùng ñi).

100.000 VND/ngày. Tối đa 60 ngày/năm

II. Thai sản
(không bảo hiểm chi phí khám thai định kì).

10.000.000 VND/
người/năm

20.000.000 VND/
người/năm

30.000.000 VND/
người/năm

Quyền lợi mổ đẻ và sinh thường 
a) Biến chứng thai sản
b) Sinh mổ
c) Sinh thông thường

Chi trả thực tế và tối đa đến số tiền bảo hiểm

III. Trợ cấp  trong thời gian điều trị nội trú 
do ốm đau, bệnh tật và/hoặc tai nạn 

100.000 VND/
ngày

(Tối đa 60 ngày/ 
năm)

200.000 VND/
ngày

(Tối đa 60 ngày/ 
năm)

300.000 VND/
ngày

(Tối đa 60 ngày/ 
năm)
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